UCHWAŁA Nr 318/xll/2013
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA

w spr(Iwie zmiany l.chwały -r"i:;,;:riłr';;;;^łłff'r*uo,",Sierpca z dnia 19 maja
20o9r, w sprawie rodzajów świadczeń pnyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli i byĘch nauczycieli szkół i pnedszkoli prowadzonych przez miasto Sierpc oraz
warunków i sposobu ich przyznawanio.
Na podstawie art. 72 ust. 1w związku z art. 91d ust.7 ustdwy z dnid 26'iyrńn798ż, --7.rrto

Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z póŹn. zmia nam i) oraz art. L3 ust. 2 ustawy z dnio 20
lipca 2000r. o ogłaszoniu aktów normotywnych i niektórych innych dktów prawnych (DzlJ z 2o].or. Nr
77 , poz. 95 z późn. zm ia nami) Rada Miejska Sierpca uchwala, co następuje:
S1'
Zmianie ule8a treśćs 4 ust.4, który uzyskuje następujące brzmienie:
,,Refundacja w danym roku kosztów usług wymienionych w ust. 2, może kształtować się na poziomie
do 60% wysokości kwoty Wymienionej w fakturze".
52'
Zmianie ulega treść5 5 ust.2, który przyjmuje następujące brzmienie:
"2. Ponadto osoba uprawniona składa odpowiednio:

a) aktualne, tj. Wystawione w okresie od 1listopada ubiegłego roku do 31 października roku
bieżącego zaśWiadczenie lekarskie o podjętym leczeniu z przewlekłej choroby,

b) aktualne, tj. Wystawione W okresie od L listopada ubiegłego roku do 31 października roku
bieżącego zaśWiadczenie lekarskie o podjętym leczeniu specja listycznym poza miejscem

zamieszkania,

c) aktualną tj. wystawioną W okresie od 1 listopada ubiegłego roku do 31 października roku bieżącego
fakturę imienną za usługi medyczne (z wyłączeniem faktur potwierdzających zakup lekarstw) lub
procedurę medyczną, W tym za badania specjalistyczne.

6ą

W 5 5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

o

55

której mowa W
,,w przypadku faktury,
ust.2 lit. c), dokumentującej leczenie
uzdrowiskowe/sanatoryjne uWzględniane będą wyłącznie zrealizowane przez wnioskodawcę zabiegi

lecznicze".

S4.

W 5 5 dodaje się ust. 4 W brzmieniu:

"wnioskodawca ma obowiązek złożyćrzetelne izgodne ze stanem faktycznym oświadczenieo

wysokości dochodów pod rygorem utraty prawa do świadczenia. W sytuacji budzącej wątpliwości
pracodawcy przysługuje prawo zażądania
wnioskodawcy przedłożeniadokumentóW
weryfikujących ustalony dochód i inne dane zawarte We wniosku".

od

5s'
Wykonanie uchwały powierza się BurmistrzoWi Miasta 5ierpc.

Uchwała wchodzi
Mazowieckiego.
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po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
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UcIłwAŁA N ł 256 |)fl(I/IIIJ 2009
RADY MIEJSKIf,J SMRPCA
z dnia 19 maia 2009r.

w sprawie: rodzajów świadczeń płzyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli i byłycb nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez
miasto sleĘc olaz warunków ! sposobu lch przyznawania.
Na podstawie art. 72 ust. 1 w zwiąŻru z art. 91d ustawy z dnia 26 sĘcznta 1982t . - Kxta
Nauczyciela (i.t. Dz.U. z 200ó Nr 97 poz. 674 ze mianami} Rada Miejska Sierpca uchwalą
co nastąluje:

s1.

Pomoc zdrowotna może byó przyzrnara nauczycielowi zatrudnionemu w danej szkole lub
przedszkolu, bądźlancrycielowi emerytowi lub renciście,l<tóry z teJ szkoły/przedszkola
przeszedł na emeryturę lub rentę.

$2i.Kazda szkoła lub przedszkole środkifinansowe z przemaczeńem na pomoc zdrowotną
nauczycieli wyodrębnia we własn)mr bulżecie na daoy rok kalendarzowy.
2_ Srodki na pomoc zdrowotną wirme być w całościwykorzystane w danym roku
kalendarzowyrn

-

e'w€lrtualnę

oszczędności nie przechodzą na rok następny.

s3.

Wypłaty z fimduszu zdrowotnego mają charakter zapomogi.

s4.

l.Ze środków funduszu zdrowotrego mogą korzystać osoby uprawnione tj.:
a) leczrye się z przewlekłej choroby lub korzystające z kosŻownych procedur, badan lub
rehabilitacji,
b) lecząpe się w placówce specjalistyc2nej zlokalizowanej w innej miejscowości.
2. Ponadlto 72Fomogt mogą być przenaczone na zakt4r:
a) okuiaródszkieł kontaktowycĘ
b) protez stomatologicznych,
c) innych protez,

d) usług stomatologiczrrych.

3.Refindacja kosztów usfug w dan1m roku jest uzaleź:niona od:
a) wysokościposiadanych przez szkoł{przedszkole środków na cele zdrowotną
b) ilości osób ubiegających się o pomoc zdrowotną
c) kosźów usfug zdrowotnycĘ o których refundację ubiegają się osoby uprawnione,
d) wysokości dochodów brutto przypadających na osobę w gospodarstwie domowym
wnioskodawcy.
4. Refimdacja w danym roku kosztów usług wymienionych w ust. 2, może *sztahowac się na
poziomie od 10 do ó0 % wysokości kwoty w;m.ienionej w faktuue.

-'. Z:pon:oga zdrowotla lv r'łią,z-k:: ':czer:jer',- o ł:oryrr no}va lv ust. ia) i b) orrz
ier"-.rdacja w dan1:n roku kosŻólł us}ug łł'łalienoąr_ch';v ust. 2 jest przyzna'ł-ar'a Iri;
częściej niż raz na óya.lata ka1endazołve.

ó. w

szczegÓlnie uzasadlicnych przypad.kach

zdrowotnej decyduje dyreł1or szkĄ/przedszko1a.

o

częstotliwości prz1zranla pomocy

$s.

1. Aby uzyskać zasiłek pienięźny na pomoc

zdłovlotirą osoba uprawniona
warunków okrelślonych w $ 2) winna źorvó do dyrełtora placówki:

(tj. spehiająca jeden z
a) podanie z określęniemwysokościponiesionych kosztów oraz oczekiwanej formy pomocy

zdrowotnej,

b) akh:alne (z danego roku kalEndarŻowego) oświadczenie wnioskodawcy o wysokości
dochodów brutto przypadających na osobę we wsŃlnym gospoclarstwie domowym (wzór

jako załąpaik m 1)'
2. Ponadto osoba uprawniona składa odpowiednio:
a) aktualne (z danego roku ka]endarzowego) zaświadczenie lekarskie o podjętym |eczenLl z
przewlekłej choroby,
b) aktrralne (z danego roku ka.lendarzowego) zaświadczenie lękarskie o podjętym leczeniu
specj alistycmym poza miejscem .emieszkmią
c) aktualą (z danego roku kalendalzowego) fłlknrę inienną za usfugi medyczną procedurę
medyc.ną w Ęm za badania specjalistyczne.

s6.

l. Z |iląavwą w

sprawie pftyzrrańa zasiłku na pomoc zdrowotną
uprawnionej może rólłnież wysĘrić:

'r
.

w

imierriu osoby

organizacjazwią.zkową
rada pedagogicrna,
osoba pozostająca z uprawnion5rm we wspóln1rn gospodarstwie domowym-

2. W sytr:acji wynienionej w ust'
wymieniooych w $ 6,

l

rlalęiry złożryćodpowiednie dokumenĘ spośród

s7.

zaopiniowania podań o pomoc zdrowotną dyrektor szkoły/przedsz}ola powołują w
drodze zzrz$zenlą na dany rok szkolny 3-osobową komĘę- w skład komisji nie może
wchodzić dyrektor ani osoba ubiegająca się w danym roku o pomoc
Cżonkowie komisji wybierają spośród siebie przewodnicząpego, który kieruje jej pracą.
2. Zadania komisji:
odniesierriu do wyrrogów
a) przeprowadzenie weryfikacji ńożołych wniosków
ołreślonychw niniejszym regulaminie i odrancenie Ęch podaą ktore nie spehiają wymogów
formalnycĘ
b) zaproponowarrie wysokości pomocy zdrowotnej' po uwzgłędnieniu:
wysokości kosztów poniesionych w zwiąpku z leczeniem'
całokształtuokolicmościwpływająpych na sytuację osoby uprawnionej jak np. charakier
choroby, czas jej trwarrią koniecznośćstosowania diety bądźrehabilitacji, konieczrrość
przeprowadzerria badń ]ub leczenia specjatistycznego poza miejscem zamieszkarrią
ogóInej sytuacji finansowej i rodzinnej osoby uprawniorej'
częstotliwości korzystania z tej formy pomocy.
3. Komisja z posiedzenia sporzą{za protokoł i niezwłoczni e, wraz z pozostałą dokumentacją
przekazuje go dyrektorowi placówki.
4. Protokół winięn zawi€Iaó między innymi:
informację o sHadzie per:sonalq.n komĘi i terminie posiedzenĘ
informację o podarriach odrzuconych ze względóY'formalłych z uzasadnieniern,
1
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pomoc)'-"

zobo1viąz3fue cŻlon]<Ó.'v komisji do Zacbo}valia 1ajemnic;;l,v ŻŁkresię po}łżętvch
hformacji na t9ma1 stanu zdrowia oraz sytuacji materiahej rłrrioskcdawcólv i osób
pozostających z nimi we wsń1nym gospodarstvig domow}m.
Protokoł podpisują wszyscy cźonkowie komisji.

$&

1. Podział środków przenaczollych na pomoc zdrowotną winien odbyć się co najnniej raz
roku kalendarzowysr,

w

o terminie składania podan (wraz z kompletną dokumentacj{ o pomoc zdlowotną
dyrektor szkoły/przedszkola inforrnuje z co najmniej miesięcznym wyprŻedzeniem, w
sposób zrłyczajowo przjęty w danej placówce. Podania złożone p w}znaazonym
terminie nie Ę lo?patrywane.
3. Komisja opiniująca podania o pomoc zdrowotną zbiera sę w ciągu 14 dni od terminr1 o
2.

którym mowa w ust.2.

se.

1.o wysokości pzyunanyń w danym roku kalendarzowym zawmóg na pomoc zdrov.otną
decyduje dyrektor szkoły/przedszkola.
2DecyĄa dyrektora szkoĘlprzedszkola odnośnie wysokości plz}.rnanej pomocy jest
ostatecm2 i nie przysługuje od ńej odwołanie.
3 'Dyrektor odpowiada za zashowanię procedury i czuwa nad prawidłowym stosowlaniem
niniejszego regulaminu przez komisję.
4.Osoby' którym nie Wz;yznano pomocy zdrowotnej otrzymują od dyrektora
sztoły/przedszkola informację na piśmiew terminie do 21 doi od ,irrip posiedzenia tomĘi.
5. W przypadku wnioskndanłląiw' którym prrynlarło pomoc z&owotrą _ dyrektor odĘbnie
dla kazdej osoby sporządza polecerria v.y"łaty zapomogi (w 3 egzemplarach tj. dla oscby

ubiegająpejsię'dlaksięgowościia/a)powołującsięnaodpowiedniepunktyz$5i$8ust.2

łiniej szego regulaminu.
ś.Dokuaentacja złlięana z przyaawaniem pomocy zdrowokrcj d1a naucrycieli i nariczycieli
emerytóq byĘch pracowników jestprzechowywara w szkole/przedszkolu.
s 10.
w przypadku ubiegada się o pomoc zdrowobą dyrektara szte}y / pr:zadszkolą usEł€Eig
zxadności i wysokościpomocy oraz polecenie wypłaty zasiłku z fi:ndrxzu zdrowotnego - w
oparciu o grotokół komisji zdrowoMj i załączone dokumenĘ zŁożons prz.ez dyrektorą
nilcĘ do kompctcncji burmistrza_
s 11.
Traci moc Uchvida Nr 59AIIII/2Ót7 Rady Miejskiej Sierpca z Ma Ż7 ęręnvea Żtl$7r' w
sprawie rodzajów świadczenprzyaawanych w ramach ponocy zdr'orvctncj dla naucą'cicli i
byĘch naucąycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez miasto Sierpc oraz warunków i
sposobu ichpr4zrawaaia
$ 12.
Uchwała wchodzi w Ęcie po 14 drriach od ogłoszerria w Dzienniku Urzędowym
Wojewodztwa Mazovieckiego.
s 13Wykonanie uchwĄ powierza się Burmistrzowi Miasta.
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oŚwiADCZENIE

shrzące ustaleniu prawa do świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej
dla nauczycieli

Uprzedzona/y o odpowiedzialności kamej wynikającej z art-233 $ 1 Kodeksu
kamego za podanie nieprawdziwych darrych lub zatajenie prawdy oświadczarn,
Źe w miesiącu .......................... 200.... roku moja rodzina prowadząca wspólne
gospodarstwo domowe, składająca się z ...--. osób, uryskała dochód w
lvysokościłącmej
.... złbratto

określenierodzaju dochodu i osoby ze wspólnego
wysokośćdochodu
gospodarstwa domowego wnioskodawcy' ł1órej dochód
(brutto)

Zatemna osobę vi rodzinie przypadała kwota .............'...... -......'. ń/brutio

Sierpc, dn.
podpis osoby sHadającej oświadczenie

